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СТРАЙК ДОКОВИХ РОБІТНИКІВ 
ПОШИРИВСЯ НА КАНАДУ 

Ню Иорк, 15 листопада. —Повний наслідок страйку, я-
кнй почався мннулрго тижня від одного відділу юнії докових 
робітників, обняв уже 45,000 людей в пристанях над Атлан-
тійським побережжям і перейшов границі Канади та викли
кав солідарність робітників в* • : — 
пристані Галйфакс. Це стало-, ШКОЛИ МОЖУТЬ ЗВІЛЬНИ 
ся тому, що деякі кораблі, які 
мали відплисти з пристані Ню 
Иорку, поїхали до Галифаксу, 
щоб у такай спосіб обійти 
страйк і відвезти подорожних 
до Европн. Теж до Галифаксу 
мали причалити європейські 
кораблі, які виїхали з Европн 
до Злучених Держав. 

З огляду на таке положен
ня, великі кораблі, такі як 
британський корабель ,ДСвін 
Елизабеть" і американський 
„Амеріка" відкликали свій 
відїзд. Пол Тофман, голова 
Адміністрації Економічно! Ко
операції, видав зазив до до- \ науцЬ релігії, 
конаних робітників, щоб вони 
помогли хоч при вантаженні 
матеріалів, які Америка по
стачає європейським країнам 
на підставі Плину Маршала. 
Докнщо юній згодилася ви
вантажувати харчі й тошшво, 
призначені для вжитку м?кта 
Ню Иорку. Для переговорів 
ніхс страйкуючими робітника
ми й щдпрнєяцями приїхав 
ПЛПЛЯШШІ* міста. О'Лвайео. ле-

іщт 
"Г*Є-

ТИ ДІТЕЙ НА НАУКУ 
РЕЛІГП. 

Кінгстон, Н. И. — Суддя 
Роско В. Елсворт з Верхов
ного Суду стейту Ню Иорк ви
рішив, що не є противне кон
ституції звільнювання цкіль-
них дітей в прилюдних шко
лах, щоб вона могли вчитися 
релігії у своїх церковних уста
новах. Суддя висловив погляд, 
що таке звільнювання не йде 
в розріз з рішенням Верхов
ного Суду Злучених Держав, 
в якому сказано, що прилюдні 
школи не мають помагати при 

ОФІЦИРСЬКА ШКОЛА ДЛЯ 
ЖІНОК. 

Вашингтон. — Високо ква
ліфіковані жінки, у віці 19-29 
літ, можуть зголошуватися до 
армії зо спеціальним наміром 
відбути вишкіл на офіцирів у 
Жіночій Школі Офіцнрського 
Корпусу в воєннім департа
менті. Після 6-місячвого курі 
су в Кемп Лі, у стейті Внрджі-

АМЕРИКАНЦІ ВИІЗДЯТЬ НА 
СТУДИ СІЛЬСЬКОГО госпо-1 

ДАРСТВА В ЕВРОПУ. 
Ню Яорк. — Двадцять шість 

„простих фермерів" з середнє-
західних стейтів виїхали літа-

Луїс Стіаен Ст. Лоран новим 
премівром Канади 

Отава, столиця Канади, 15. листопада. — Вилйем Лайои 
Мекензі Кінг, який стояв на чолі канадського уряду впро
довж 21 років, б місяців і 5 днів, зрезигнував сьогодні з свого 
становища, а на його місце прийшов Луїс Стівен Ст, Лоран, 
французький канадіець. Про-f- »• • "'* 
від Мекензі Кінґа був знамям 
його доби в політиці. Він ви
тримав на становищі лреміера 
довше ніж всякий інший пре-
міер в Британській Спілці На
родів. Ст. Лоран є членом Лі
беральної партії так само, як 
ним є і Мекензі Кінґ. Після 
резиґнації свого попередника 
Стц Лоран склав присягу в 
год. 4. сполудия перед гене
ральним губернатором, поле-
вим маршалом Великобрита
нії, вайкавнтом Александром. 
Разом з ним склали присягу 
ще два міністри, а це Стюарт 
Гарсон, як. міністер судівниц-
тва і Роберт Г. Винтерс, міні
стер реконструкції й постачан
ня. Надіються, що Ст. Лоран 
буде вести політику в тім са
мім дусі, Що Його попередник. 
Він говорить обома головни
ми мовами Канади, англій
ською й французькою і знає 
канадську політику наскрізь. 

АМЕРИКАНСЬКИМ ГРОМАДИНАМ 
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ЗАЛИШИТИ 

КИТАЙ 

Б Щ С Ш Д Ш О В * З КО
МАНДНОГО ПОСТУ В ОДЕЙ 
-Москва, 16. листопада. (Ю. 

П.)' — „Совєтская Укоамй**' 
повідомляє, що а дні 7-го ли
стопада в Одесі дефіляду па-1 

,,октябрськоїреволюцп”.військ' ^ " * * . ~ ' , л”вляшдв (ЮП). Американська ам аса-
відбирав ген. Ніколай Пухов, да в ЇЇЯКИҐУ * "* " Ч " ™ * * * консуляти в Китаю видали 
vu*™* ЛЙРЯТКП, бої* L v. с ь о г о « н і Р**0 о ^ Р О ^ всш американським громадянам в Ки-„учасяик багатьох боїв на у-

крашському фронті під час 
другої світової війни і тепер 

таю, рекомендучи їм негайно залипшти цю країну, як масові 
комуністичні .армії неслодіва-

кохандир Одеської Військової " " ” Р5 М , ° , " ^ " ^ ^ Z 
Округи? З *л> виходило « . І ^ 1 ^ Г У . ^L2E?JL 

загрожувати в дальшому сто-що гей. Пухов заступив на 

ЗАХЇДШ с о ю з н и к и ски-
і ДАЮТЬ НА СОВЄТІВ ВІД-
І ПОВІДАЛЬШСТЬ ЗА 

лиці країни. Подібну осторо-' 

ІРЛАНДСЬКИЙ УРЯДОВЕЦЬ 
МАЄ ЕКОНОМІЧНІ ПЛЯН 

МИРА. 

СЕКРЕТАР ПРАЩ ОБПЦОЄ 
ДОТРИМАТИ ПЕРЕДВИ

БОРЧИХ ОБЩЯНОК. 
Сннсннаті.—іПершого дня 

річної- конвенції Американ
ської Федерації Праці виголо
сив промову Морис Дж. Тов-
бнн секретар праці в кабінеті 
президента Трумана про пли
ни уряду в робітничих спра
вах, Він вгадав, що вибір пре
зидента Трумана це знак, що 
робітництво годиться на ска
сування робітничого закона 
Тефта-Гартлія і на введення в 
життя робітничої програми, 
давно проголошеної президен
том. Предсідвнк А.Ф.П., Вил
йем Грій, у своїй вітальній 
промові зайвий, що робітниц
тво не є мстиве після виборів, 
одначе хоче Здійснення перед
виборчої програми. 

ВЕРХОВНИЙ СУД ПРОТИ 
ВИПЛАЧУВАННЯ ЗАПАВ
ШИХ П Л А Т Е Н Ь ВІД 

БРАМИ ДО БРАМИ. 
Вашингтон. — Верховний 

Суд Злучених Держав відмо
вився розбирати справу вирі
шену нижчим федеральним 
судом про виплату запавших 
платень „від брами до брами". 
Конгрес ухвалив в 1947 р. за
ков, що робітники не можуть 
процесуватн підприємства за 
виплату платні, яка не була в 
контракті, тому тільки, що суд 
признав справедливість у жа 
давні платні теж за час стра
чений на обияття станку, коли 
робітник увійшов уже на по-
двіря фабрики. Нижчий суд 

— * - * і _ _ _ » 

ти іменовані лютеяаятамв при 
правильній армії. Інші іспи
товані дівчата можуть дістати 
визначення в резервовім кор
пусі. Після однорічно! проби 
в резерві, вони можуть діста
ти назначення в армії. Служ
ба жінок офіцирів триватиме 
два роки. Кандидатки на о-
фіцирів мусять бути громадан-
ками З.ДА., мусять мати най
менше два роки університет
ських студій, не бути замуж-
ними й перейти вступний іс
пит. Ближчі інформації В та
ких справах дав поборове бю
ро в кожній околиці. 

,•-
ЩЕ НЕ ВИЗНАЧЕНО ДНЯ 
НА СУД ПРОТИ КОМУНІ

СТІВ. ^ 
Ню Иорк. — Федеральний 

суддя Гаролд Р. Медіна, зно
ву відложив день на розправу 
проти 12 провідних комуністів, 
яких обвинувачено в змаганні 
до насильного скинення аме
риканського уряду. Розправа 
мала початися в понеділок 
15 листопада. Оборонці пред-
явили лікарські свідоцтва, що 
Вилйем 3 Фостер, голова Ко
муністичної Партії Америки, с 
настільки хворий, що не Може 
станути перед судом. 

Панна Елнзабет Бентлі, яка 
призналася підчас слідства в 
комісії неамерикаяських діянь 
в конгресі, що вона була ко
лись на службі комуністів, а 
опісля -перейшла до ворогів 
комуністичної ідеї, заявила, 
що вона приймає католицизм. 
С хресним батьком став Луїс 
Буденц. колишній редактор 
комуністичної газети „Дейлі 

який уже давніше 

дшй^_шгг ВРІЗУ. 
камн з майдану Л | -Гвардія до'цьому пості маршала Жукова, Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' Париж, їв листопада. - Ое-
Европи на студи, сільського якого два роки тому звільне- „ а ^ у , вже раніше'але тоді ****** <?*в*гУ' " • • Маршал, 
господарства. Пісфі приїзду в^но з посту головнокоманду- щ е rimxa дпюпонуваяо" за- *»*••**&*» сьогодні наради з 
Европу вони розділять між ючогО советською армією та ^ ц д ^ Kj^nA ^ ^ c m , те- британським державним се-
себе ролі і кожна* з них.о-} призначено на командний пост в ж в рекомендується" КР***!** МекНілем та фраи-
кремо перебуде по два дні з В Одесі. Після того кружляло р ^ . » уряду в Нанкінгу смь яУвьким кіністром закордон-
фармерськими родинами в' багато інших поголосок і здо- ^ ^ вд^щТцоащоиав щ о ^у. якх справ Шуманом в справі 
Англії. Потім вони поїдуть на'гадів «а цю тему, зв'язуючи „уністичнівійська почали від- ****»«* відповіді на заклик 
такий самий час До Данії Ні- ім'я Жукова з усякими совет- JL^^ 3 фронту вілЯ с ™ . Е**"* * Тритве ТИ в справі 
меччини, Франції, Бельгії, Го- ськимн військовими плинами ^ ' ^ д^ іший щ ^ „катего- Лвііовервдвіх переговорів зі 
ландії, Італії й інших невтраль- на Балканах та головно з Дар- р в ч н о я офіпіяльво" запере- Советами з метою полагоджен-
них край?. Разом! вони пере* данелями. Офгціяльного пові- чуючл ВІСТКИ ш̂о Сучов вже ** ^рл-яськ^ї крізи. Кожна 
будуть на студіях* фермерства домлейня про відставку Жу-'впав в большевицькі рукш 3 ** злз^аа -Ф*1-- ДМ^ окре-
30 днів. і кова з посту в Одесі не було, наданих іиформацій, що в в ** "^О”ІДЬ. але їх спільно 

*"-"-" | Американських руках, ствер- 'З^^ь 0 *- 3 американського 

Сотні тисяч повстанців в У к р а ї н і ' t t t ^ Z X , ~ £ t t & P Z 
Ооряться проти бвльшевиама -^^Щ^^т:^^тШ 

АМЕРИКАНСЬКИЙ КОРЕСПОНДЕНТ з ТУРЕЧЧИНИ » - ' К 5 Я ^ ! ^ і 1 ^ т а ї Г : і : 
ЄТЬСЯ, ЧОМУ АМЕРИКА „НАХМУРЕНА" НА УКРАЇНСЬКИЙ *~ Г п ю ^ ю столицю І 5 я » m ш е г а а ш ' TOO вони ио-

ВИЗВОЛЬНИИ РУХ. Ннагіш-. Л « дродашошв * - » У " "У™ ушідгаі. Рівиочас-
і ляпках фрс ио всю вину за 

ріл„ннцтва. пр«яВйВ *ля* по- т*^'шштшттьшг«тп; .. 
кінчений воєн, кажучи̂  що це \Декаиа І американських закордонних кореспондентів", Карла відомляе .про дальші комуні-
може статися впродовж 4в го-} Г. Вігенда з Істамбулу,. Туреччина, про „підпоЛьну боротьбу...с^ичяі перемоги. З поінфор-
дин. Плян полягає в тому, щоб| проти червоних", в якій го-* ч — |Мованнх джерел заявляють, 
конгрес алучених Держав і л о в н е ^ ^ шіддятл тов. (фрави) Америки на Украйчу ^° м ^ я f f ^ J ^ ^ P M 0 B a ; 
парлимент Великобританії У т 9фпі&9 УщгаЬі1 та боротьбу її п а р т и з а н с ь к и х , ^ ^ Г ^ ^ Ґ ^ 
хвалили повну свободу грома-J, А ^ ^ ,^У .^ повстанців за незалежність відіРиканськрі Військової ДораДл 

ловне місце віддається пов
станській боротьбі в Україні. 

дян”обох"країв"подорожувати.'Ї”Ф0?1^11 в ревеляційні не j ™ ^ 
по всьому просторі однієї кра- тільки щодо самої повстану ї н с ь к і л і д е в Ж е н е . 
їни й другої разом з грішми й »коі боротьби в Укрвіяі, але т а , б . з а я в . 
всяким іншим добром. й ^ДО відношення до неї а.,л я ю т в п л и в и 

в мериканських властей. Тому _ J 

• _ . ШИНҐТОНІ, які вони при-
ЗГАДУЄ ПРО ПОБУТ ПАШ передаємо їх в дослівному пе- інтерпретують як „та-
РУЗВЕЛТ МІЖ УКРАЇНЦЯМИ Р е к л а д , - Т а м п н ш е т ь с я : . | ємно приязні 'до Совет-В ТАБОРІ 

Ню Иорк. - (3 приватного л і т і в Советської Росії та зі сек-

,Лстамбул є резервуаром ін-'сько і РосіГ>> с п р и ч и „ и л и в и . 
формацій з бал^анськихсате-1 д а ц у і н с т р у к ц і ^ щ о б и а м е р и . 

листа, висланого повітряною поштою зі Штудгарту в Німеч- ц , й с а м с І . ос"' 7.еж АЖЄ1 входили в контакт з ук[ 
чині, 5. листопада). - „Недав- Р е л о м »нсп,Ра«11 ~ Ф»н«совоі цями> х о ч а в о н н р е п р с з е 
- - - - - - ІАІ т а ,НШ01 - ,,в.досередних сил , ю т ь н а й с н л ь н і ш ч , І іайко 

канські власті закордоном не 
раїн-

резенту-
но приїздили до нас представ- :"_ .':." • . _ І ють найсильнішу, найкраще 
ники американської делегації в с Р ' ” В"ЯИ І з о р г а н і з о в а нУ ' "айзавзятіше 
до О. Д. в Парижі, а останньої * . . І воююч>- „відосередну силу" в 
неділі загостила пані Рузвелт/ 'Л8ІСТ1 ТИСЯЧ УкРашських, Советській Росія. Я, настав-
щоб особисто побачити умови партизанських повстанців про- (Лений с к е п т и ч н о д о т а к и х з а . 
життя втікачів та переконати- т и кому"13^ • советського то- neBH€Hbf 0сторожно иоінфор-
ся про їх настрої. Всі вітали її талітаРизмУ — згідну з пові- м>заВся і, на моє здивування, 
дуже щиро, не забуваючи їй Домленнями-д.ють більшими і о д е р ж а в п о т в е р д ж е„„„. Д о ну увагу світу. 

меншими групами в Украін., р у ч е н н я„ ( о р д е р с ) _ 6 у л о Л я . | З И М о в А ДїіоНЦЕНТРА 

чої Групи в Китаю, призначе
ний свого часу на допомогу в 
реорганізації мирної китай
ської армії, приготовляється 
до евакуації цеї країни, в на
слідок останнього розвитку на 
фронтах. Китайський міністер 
закордонних справ склав дві 
публичиі заяви, в яких ствер
джує, що Советський Союз до
поміг комуністам завоювати 
Манджурію та продовжує да
вати їм „моральну і матері 

на Совсіський Союз. У літо* 
вільна заклик Еватта і Тритве 
Лі •американські І британські 
представники погоджуються в 
чотирьох головних пунктах: 
1. Бльокада Берліна мусить 
бути перервана веред будья- •• 
кими дальшими безпосередні
ми розмовами зі Совєтамв; 2. 
Справа Берліна залишається 
на порядку Ради Безпеки, яка 
повинна знайти на неї відпо
відну розв'язку, якщо така вза
галі можлива; 3. Советський 
Союз і не західні союзники с 
відповідальні за теперішню 
крізу; 4. Західні союзники 
розглянуть кожну нову пропо
зицію невтральних членів Ра-

цього, що вона перша піднес
ла голос проти „репатріяції". 
ЗТІарижа наспіла вчора газета 
„Лє монд" з 28. жовтня, в якій 
пані Рузвелт описує враження 

ЩЯ СОВЄТСЬКОЇ АРМП 
В НІМЕЧЧИНІ. 

Берлін, 16 листопада. — З 

дожидаючи на вибух війни між K 0 H j 4 H e вияснення. 
Америкою і Советською Ро- мукраїнські Лідери зв'язу-
сією, під час якої вони споді- ю т ь ВІДН0ШЄИНЯ та інструкції 

,™ -г- ЮТЬС" ЗД0б>Т,1
и

 н е з а л е ж н і " ь Вашингтону з робленими за-• по1яформоваиих америкаи-
з своєї поїздки до Німеччини Н* України, часто трапля- к и д а м И і Щ о український націо-' 
по різних таборах, а найбіль- ю т ь с я и а п а д и на ' С0В€ТСЬК, налістичний рух є „антисеміт-

місця присвятила україн- траиспорти, багато з яких тре- СЬК11Н„ в к а ж > т ь щ о з а 
цям,'висловлюючись дуже" по- ^ ^ ^ ^ f "noHXOaSf "теж КИД 6 а 3 у"Ь^Я н а 'Ф а к т і ' ,цо!свові"вели^еУноГ о^упагїйної хвально про їхню працю та та- ескортами і приходить теж 3 в с і х з,ООО,ООО жидів в ціло ' 

му Совєтському Союзі 2,000,-
000 живе в Україні..." 

в Балтимор признав цей закон 
за важний, а тепер Верхов-1 Воркер 
ний Суд відмовився розбвра- |

покинУв оольшевнзм і став ка
ти відклик від першого при-jт о л и к о м , 

суду, отже згодився з першиб 
рішенням. 
ПОШТУ РОЗВОЗЯТЬ ВАН

ТАЖНИМИ АВТАМИ. 
У стейті Ню Джерзі введено 

спробу розвозити пошту омні
бусами на такий лад, як це 
роблять на залізницях. На 
поштових рутах в околиці Ню-
арку введено два автобуси, які 

забирають поштові посилки, 
по дорозі їх сортують так, як 
це діється на залізничнх по
тягах і скидають мішки перед 
поштовими будинками. Це 
приспіпгує доручення пошти 
на малу віддаль в повітах Мо
рис, Пасаїк, Берген, Есекс та 
Гудсон. 

лани. Зазначу при тім, що пані Д° кривавих зударів з ВІДДІ 
Рузвелт оглянула маленьку ви- л а м й червоних військ. Більші 
ставку тих речей, які тут у та- ГРУПИ українських повстанців 
борі виробляють, d саме ви- діють' на південь від Львова 
шивки, різьбарські праці та т а в Карпатських горах. Мен- с о в є т с ь к и х країнах та про від-
всякі ремісничі вироби". ; ш і Відділи є на північ від О- н о с и н и в Туреччині. 

• ,| деси. • ! # . 
„Україна, зі своїм населен НАРАДИ В СПРАВІ СКАНДИ

НАВСЬКО! ОБОРОНИ. иям 32,000,000 душ, є не тіль
ки найбільшою з 16 соетських 

Стокгольм, Швеція, 16. ли- республік, але теж найсильні- меччина, 16. листопада. — Се 
стопада. (ІРП). — В околиці шою та найбільш рішучою під -кретар оборони Дженмс Фо 
Стокгольму почалися вчора оглядом „відосередних сил" рестал закінчив свою інспек 
наради Скандинавського Обо- незалежиости від Совєтсько- ціГіну поїздку по Німеччині 

ЦИРК ЗАМІСЦЬ ХБІБА У 
СОВЄТСЬКОМУ БЕРЛІНІ. 

і Берлін, 16 листопада. — Від 
ронного Комітету, оточені най- то Союзу. вчора відлетів літаком до Ва- кількох тижнів преса в совст-
більшою військовою таємни- „Хоча часто стверджувано,1 шингтону. Під час свого двО' ській зоні Берліна тріюмфаль-
цею. Вважається, що предме- що „розгорнення Відосеред-1 денного побуту в Берліні, Гай- но заповідала відкриття „віль-
том нарад є пляи спільної о- них сил внутрі Советського! дельберґу і Франкфурті Фо- них базарів", на яких можна 

яльну допомогу". Загальний «" Безпеки, якщо в цій пропо-
розвиток в Китаю та перемо- ,**& бУДе будьяка запорука, 
ги комуністичних військ сво-1 Щ° f°H a м о г л а б Доже™ до 
сю вагою і міжнародним зна- роавязки проблеми. 
Ченням вибилися на перші по- ! НОВІ ФАКТИ В ОІ”ИДНОМУ 
дії дня та приковують загаль-1 ВБИВСТВІ АМЕРИКАНЦЯ 

В СОВЄТСЬКІИ 30HL 
Відень, 16 листопада. —Ав

стрійські й американські вла
сті, не зважаючи на всі пере
шкоди зі советського боку, 
продовжують доходження в 
всправі огидного вбивства, до
конаного — згідно зі зізнан
нями свідків — уніформова-
ними советськими вояками на 
американському громадянино
ві, Ірвінґові Росові, що був 
місцевим урядником Адмініс
трації Економічної Співпраці 
(пляяу Маршала). Росса вби
то в советській смузі Відня. 
Виявляється, що перед вбив
ством він був заарештований 
Совстамн, в зоні яких він ро
бив доходження закроєної на 
широку скалю советської уря
дової контрабанди зі західних 
зон, чорної торгівлі і тям по
дібних налужить. 

ських джерел повідомляють, 
що совстське командування в 
Німеччині почало розміщення 

армії на зимові квартири. 26 
совєтських дивізій в силі по
над 300,000 осіб були скон-

В дальшому говориться про'центр0іВані на західних кор-
„відосередні сили" в інших д о н а х ВІД ч а с у берлінської крі-

зн та готові кожиочасно до 
акції, перевищуючи своєю 
кількістю і силою кожну ар
мію, яку могли б в Німеччині ФОРЕСТАЛ ВЕРТАЄТЬСЯ 

ДО ВАШИНГТОНУ. , ,я 
Франкфурт над Майном, H i - ' ^ f • * з а з и д ш с о к > а н н к и 

разом. 

борони Швеції, Норвегії і Да- Союзу" не належить до най-
яії, як теж прдблема, чи ці сильніших пунктів в програмі 
країни могли б зберегти свою західної кампанії проти чер-
невтральність на випадок но- воної Росії, проте вважається 
вої війни. і найдввйштим на Хмур єни я 

зібралася велика товпа наро
ду і чекала, але як відслонено 
вікна, там замість хліба поба
чили тільки оголошення, що 
його „ непередбачених трудно-рестал відбув наради з аме- буде купувати хліб по ,&% 

риканським військовим губер- менше" ніж на чорному рий-: щів" ще нема. Рівночасно че-
натором Німеччини, ген. Клеєм, ку. Вчора, перед заповідже-! рез вулицю почали показува-
та іншими високими військо- ним відкриттям такого одного |ти голодним тисячам всілякі 
вимн керівниками. „вільного" магазину з хлібом,]циркові штуки. 
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ПІСЛЯ КОНГРЕСУ 
УКРАЇНСЬКОГО ЖІНОЦТВА 

Цивільна оборона на 
випадок інвазії 

Мобілізація цивільного на- мусить полягати на взаємно-
селення для самооборони на допомозі. 
випадок нової війни це не каз-| 3 0ГЛ*ДУ "а можливість са
ка минулих дніє, але потреба, ботажу, плин цивільної обо-
нашого часу. З огляду на мож- Р о н и опирається на льояльнос-
ливість нападу на Америку лі-'т , Добровольців, якд зголо-
таками з атомовою бомбою і ' с я т ь с я д о т а к 0 1 пРаі»- С а м е 

пружинових турбо-літаків усе.томУ» -Д° «« бУ*е організація 
населення буде виставлене на' добровольців, вона має внгля-

н ь о г о | д и на успіх. Добровольці ма
ли б скласти присягу льояль-

такий страх що серед 
може повстати паніка а це са
ме може дати нагоду ворогові ] HOC™l а ^ с а м ° вже^ нала*8-
опанувати наш край. ло б їм силу слідити за нельо-

1"""'" - г . . діяльними елементами. Присяга 
Федеральний уряд, який на _ • . у п 

зобовязувала б до підтримки 
конституції Злучених Держав і 

підставі закона покликав до 
життя Краеву Військову Уста
нову, доручив їй складення 
плянів цивільної оборони.. Ця 
установа покликала до життя 
Бюро Цивільної оборони, яке 
впродовж сьоми місяців ви-
працювало в подробицях пов
ну програму такої оборони, 

Звідки і як треба лікувати світ? 
(З міркувань реаліста — неполітнка). 

яка обійме діяльність всіх у 
Світовий Конгрес Українського Жіноцтва, що відбувся в рядових чинників, починаючи 

місті Филаделфії в днях 12 і 13 листопада, досягнув своє го- від найвищих федеральних 
ловне завдання: у його висліді створено Світову Федерацію агенцій, а кінчаючи на льо-
Українських Жіночих Організацій. Конгрес наглядно дока- кальних ячейках в кожному 
зав, що є такі великі й глибокі ідеї, які всюди тісно звязують селі. Разом до цивільної обо-
українське жіноцтво, на якому континенті воно не жило б,, рони буде покликаних 15,000,-
в якій країні не було б. Журба за дальшу долю українського 000 осіб. Програма предявле-
народу, за його душу, за українську мову й культуру, це те і на вже секретареві оборони, 
велике, що в'яже у світі не тільки жінок, які вийшли з Укра- Джемсові Форесталеві. Він її 
їни, але й тих з української крови, що родились і виросли вже оприлюднив, хоч не висло-
в інших країнах. Що більше, воююча Україна, що перша по-1 вив своєї власної думки, 
ставила опір большевнзмові й комуністичній агресії та досі ' Програма виложена на' 300 
веде боротьбу з кремлівським тоталітаризмом і московським машинових сторінках. У ній 
імперіалізмом, захоплює нині серця жінок чужих народів, передбачений напад атомо-
як це виявилось на Конгресі. Наприклад, визначна амери-:вимИ бомбами, киданими з во-Ірддд„ \ ^оветизації більшості! 
канська діячка, миссис Едвард Пейн, голова організації "Com- рожих кораблів, ворожих суб- СВІ™ Тому що мета больше-
mon Cause", виявила у свому рефераті дуже глибоке розумій- марин, а навіть і турбо-літака-1 виків вакроєна иа великий фор-
ня трагедії України, добачуючи в ній теж і трагедію Аме-ми, висиланими доморослими 
рики і світу, що не дали допомоги українському народові, членами пятої колони. Щоб 

У минулій світовій війні 
фактично було не дві, а три 
воюючі сторони бо Совети ма
ли свою окрему, цілком відмін
ну мету від західніх велико-
держав .Якщо англо-американ-
ці не мріяли ні про яку ґрун
товну перебудову світу, а ли
ше прагнули ослабити Німеч
чину, тончіше ліквідувати аг
ресивний нацизм, то Совети 
мали не льокальну, а універ
сальну мету: використати вій
ну для встановлення всесвіт
ньої гегемонії Москви — шля
хом опанування комуністами 

до оборони її перед усімн во- обтяженої старим хронічним 
рогами. З хвилиною нападу комплексом „од можа до мо-
ворога організації цивільної о- жа" Польщі Ми вже не каже-
борони кидаються до праці і мо про те, що взагалі знищен-
до виповнювання наперед пе- ня лише чергового тоталіта-
редбачених плянів оборони та ризму, який загрожує демократ 
вказівок, видаваних органами тнчному світові, не усуває мо-
влади, які будуть настановлені жливостн виникнення нато-
на, той час в кожній околиці Й мість іншого тоталітарного ре-
місцевості j жиму, якщо переможці не бу-

Ці плини докищо є тільки Дуть Яевкомпромісовимн та 
осторогою перед нещастям, принциповими б о р ц я м и за 
Коли збереться конгрес і пре- повне рокріпачення людства, 
зидент дістане від нього відпо- за свободу і добробут людини 
відні повновласті на випадок скрізь і всюди, незалежно від 
війни, тоді почуємо прр них Раси, величний даного народу 
дещо більше. Одначе й те, що і Його культурного рівня, 
досі оприлюднено, вказує, що \ Тим часом ми нині вже ма-
уряд не занедбує свого обо- ємо познаки того, що західній 
вязку і пригадує громадянам світ, готуючись до оборони 
на їхні ос?овязки на випадок своєї культури і демократяч-
необхідности. них прав, перед можливою на

валою тоталітарного Сходу, не 
виявляв належної принципово-
сти, а йде тим самим нерівним 
і брудом захаращеним шля
хом непевних угод і калькуля-
торства; ігри цьому в гру вхо
дять вчорашні вороги на по-

жемоїговорити про втрати Be-'долання, яких потрачено в 

коли він по першій світовій війні відбудував свою державність! нація була спосібиа якетій,ор
та одинокий ставив збройний спротив московській інвазії і ганізувати самооборону й нес-
комуністнчній агресії. Цю допомогу, говорила миссис Пейн, ти рятунок загроженій околл-
повинен дістати український нарід бодай тепер, зокрема по-: ці, передбачено такі установи 
винна її дістати героїчна Українська Повстанча Армія. Ці й організації: 
слова вийшли з уст жінки, що походить зі старого, піонір-| Краєве бюро цивільної обо-
ського американського роду. Вони, по суті, виявили це, чим р о н н 3 малим постійним іита-
буди дерейняті дущї я серця учасниць першого Світового бон провідних урядовців, які 
Конгресу Уіфшисяоеого Жівхщгва, лцо. лягло в. головну. осяо-. 
ву їх праці на Коагресі, як і програму тлмшД на будуче. 

Конгрес виявив, що в рядах жіноцтва знаходяться зна
мениті організаційні й творчі сили, які повинні бути вико
ристані для здійснювання тих благородних цілей, що їх з'я
совано в резолюціях. Не зважаючи на окремі завдання, які!лини. Щойно з такими урядо 
прихопиться розв'язувати українському жіноцтву в країнах вими чинниками мали б* спів^ 
їхнього побуту, є ціла низка важливих завдань, що відносять- працювати організації добро 
ся до рятування українського народу в Україні від фізичної вольців, які мають знання й 

вміли б лерезестк внщкід иасе-. 
лення для оборони. З храевим 
бюром мали € співпрацювати 
стейтові й місцеві -осередки, 
ГОТОВІ до діяння кожної хвн-

й духової загибелі, а які вимагають об'єднаної праці усіх 
українських жінок у світі, що мають змогу жити в країнах 
вільного слова й діла. Якраз для цеї цілі створено Світову 
Федерацію Українських Жіночих Організацій. Ціль велика, 
завдання важке. 

Делегатки Конгресу роз'їхались у піднесеному дусі й в 
переконанні, що вони добре радили, та з постановою, що вер
нувши на свої місця піднімуть духа усього нашого жіноцтва 
і додадуть йому завзяття до нової праці й нової жертвенностн. 
Це останнє теж дуже важне. Треба виконати велику роботу, 
яка потребує теж і великих грошей. Пам'ятаймо, що допо
моги української жінки потребують ці центральні організації, 
що ведуть політичну і допомогову акції, що видають різні 
публікації в справі України, що мусять висилати різні деле
гації й пропагувати українську справу різними іншими за
собами. 

Ми певні, що ввесь наш загал щиро радіє, що українське 
зорганізоване жіноцтво дало такий прикладний вияв розу
міння великих завдань сучасної української жінки. Боже по
магай у дальшій об'єднаній праці! 

досвід в найрізнороднішнх 
справах. Добровольцям мають 
стати до помочі поліційні си
ли, пожежні сторожі і спеці-
яльно для оборонних цілей 
покликані вишколені одиниці. 

Оці чинники мали б у першу 
чергу за завдання перевести 
вишкіл усіх громадян, як вони 
мали б поводитися на випадок 
нападу. Громадянин мусить 
знати, як дати собі раду, коли 
прийде нещастя. Він має зор
ганізувати з своєї сімї ячейку 
для рятування членів самої ро
дини, а дальше для. рятування 
сусідів. ШоЙно, як він самий 
не зможе дати собі ради, має 
право домагатися помочі ін
ших. Зрештою, така допомога 

мат, вони могли робити дале
косяжні маневрування, які іноді 
просто приголомшували захід
ніх політичних діячів. Такото 
несподіванкою для Заходу був, 
наприклад, договір про друж
бу і ненапад між Сталіном і 
Гітлєром у серпні 1939 року. 

4-хоч ця дружба тривала не
довго -і -в-чев,вні 1941 р. дійшло 
таки до війни між СССР і III. 
Райхом,. проте англосакси про
тягом усієї війни були під зна
ком непевностн щодо східньо-
го союзника і в цім пункті фак
тично були спритно шантажо
вані кремлівським диктатором. 
Виглядає] бо, що Сталін здога
дувався, чого лякаються захід
ні Аліянти. Майже всі комента
тори минулої війни в один го
лос твердять, що ніколи Чор-
чіл і Рузвелт не пішли б на та
кі далекойдучі поступки Ста-

хрнстиянського .світу), а цро-
голосити йому*- нещадну бо
ротьбу. Визнати, не зволікаю
чи, далі що перебування СССР 
в ОД — нонсенс, бо не може 
представник протинародного 
режиму репрезентувати будь-
який народ чи (народи. Тоді 
світ побачив би, що Об'єднані 
Держави справді організація 
волелюбних нар о̂Аів„ що ОД 
перестають бути безплідною 
говорильнею, а перетворюють
ся на дійовий ійструмент бо
ротьби за волю'і мирна землі. 

Тим часом своєрідне „непро
тивленство злу", що позначає 
зовнішню політику західніх 
Аліянтів до уряду СССР, гли
боко деморалізує як їх власні 
народи, так і всі' народи, при
гноблені большевнзмом. Річ 
ясна, що коли великі і сильні 
пактують з больш”евиками, до
магаються за всяку ціну досяг
ти з ними порозуміння, то що 
залишається меншим і слаб
шим, отим в'язням східньої 
тюрми народів! Кривавитися 
раз-у-раз у нерівній боротьбі 
і тим приректи себе на посту
пове біологічне виснаження і 

лнкобрнтанії в наслідок ІІ-ої щойно скінченій війні такі ве-
світової війни. | личезні зусилля і жертви. Як 

Трете і найголовніше: пере- може в таких умовах світова!врешті заник? Тут, власне, яе 
мога над Муссоліні і Гітлєром опінія сучасна позбутися сво- жить натри чверті' як не біяь 
не знищила тоталітарної дик- го першого і основного гріха ше секрет нинішніх больше 

вицьких успіхів у таких краї
нах як „ущасливлені визволен-

татури в світі. Обтяженість за- фальшу і забріханости! 
хідніх Аліянтів їх тоталітарним Якщо йдеться про взаємини 
спільником — Советським Co західніх демократій з Совет-' ням" сателіти, починаючи з 
юзом — перешкодила їм осяг- с ь к и м Союзом, то гріхопадін-І Польщі і кінчаючи Болгарією, 
нуги цю головну мету, святко- н я Заходу було виразно задо- Тут лежить початок так зва
но проголошену в так званій кументоване вже в Тегерані, ної большевизацЛ психології і 
Атлянтійській Хартії. І в кінце- пт\м в СІЛТІ а кульмінаційного 
вому результаті маємо прикре вершка досягло 1946 року в 
і парадоксальне явище: три сан Франціско. Тут СССР, цей 
роки минуло, як війну скінче- відомий і запеклий поневолю-
но, а проте миру нема. Більше в а ч був — за згодою західних 
того (це вже звучить як справ- великодержав — іменований 
жній калямбур, а однак в суті ч л е н о м -основоположником 
речі —гірка істина): нема жад- Об'єднаних Держав, що запо-
вих виглядів на мирне укладен
ня... миру. 

Безперечно, що в разі вибу
ху Ш-ої світової війни не бра
куватиме голосів, що це, мов
ляв, остання війна, після якої 
вже не може бути воєн, бо то 
був би кінець людської цивілі
зації, кінець існування нашої 
планети*, і т. ін. Ми не належи
мо до таких апологетів усього 
„ о с т а н н ь о г о " ' і, навпаки, 
схильні думати, що винахідли
ве людство знаходитиме спо
соби провадити війни ще далі. 
Але йдеться про те, щоб люд
ство не несло жертв зовсім мар
но, щоб III. світова війна, як
що до неї прийде, не булачпо-
дібна щодо цього на другу, а 
щоб дійсно знищила страш
ний тягар тоталітарної дикта
тури, не відновивши і не зро-

виду лінові в Тегерані (Ялта вже дивши ніякого іншого 
була лише потвердженням їх), тоталітарної неволі 
якби вони не боялись сепарат
ного миру між СССР і Гітле
рівською Німеччиною. 

Друге, що дається легко 
сконстатувати, це те, що крім 
СССР ніхто з переможців ні
чого не здобув у висліді вій
ки. Злучені Держави дістали 
клопіт з прохарчуванням лед
ве не цілої Європи. Щодо Вели-
кобританії,то таки війна при
мусила її швидше опустити Ін
дію, Бірму та€гипет. Тому мо-

Серед нас українців, дово
диться чути голоси — і то до
волі категоричні, ніби пова
лення большевицької диктату
ри розв'язує вже цілком проб
лему нашої державної само
стійності!, ніби небезпека поне
волення у нас більше не існу
ватиме. Тнмчасом такий пог
ляд зовсім неслушний: для у-
країнців цілком реальна небез
пека повстане тоді в образі бі
лої централістичної Росії та 

віли як свою найпершу і иай-
святішу мету — боротись про
ти диктатури і злиднів у ціло
му світі, проти всілякого J по-; 
неволення людини людиною. 
Яким безмежним знущаням і 
блюзнірством виглядає підпис 
під деклярацією ОД представ
ника найчорнішрї реакційної 
сатрап її.— СССР! 

Ось де щдставові джерела 
важкої суспільно - моральної 
крізи сучасного світу: толеру
вання протилюдських зло-
чинств і злочинців, навіть 
більше — пактуваияя із заві* 
доиими злочинцями і респект 
перед ними. Звідси і весь той 

мислення людности цих країн, 
большевизації, що являє со
бою не що інше, як повну духо
ву прострацію. Люди пуска
ються берега, топчуть все сйя-
те, чим .раніш жили, і з люттю 
накидаються на' тих, що ще 
держаться людських принци
пів моралі, бо ці „класові во
роги" щоразу будять, ятрять 
їх рвіть, яку большфизоаяна 
людність хотіла б у собі заглу* 
шити. Страшний і гидкий це 
процес, що в' наслідку дає 
мільйони новітніх яничарів. І 
вина за нього падає все на ті 
самі сильні держави Заходу, 
які Й досі „з цікавістю* при
глядаються д о '"„иоднвуг'днйх" 
експериментів з людськими 
душами в імперії Сталіна. 
Щоправда подекуди чути вже 
й на Захаді занепокоєні голо
си остороги, алеї загально лінія 
„інтересу" переважає. 

В неоправданій поступливо-

М. Брадович. 

Ч У Ж И Н О Ю 
— Воно має звичайну вели

ку ціну для кожного, але для 
нації не більшу ніж чин, доко
нані протягом його. І година 
тих чинів прийшла властиво 
тут. Я пізнав Москву й москви-

'' ЗД'иіп до найглибших джерел 
і абсолютного зла яке є осно-

лише са- воіо їх єства. Я мав перед со-
14) 
Який жахливий вплив має ню" і прямуючи не 

вона на українців навіть і поза мі до загину, а й провадили до бою суцільний безмірно жах-
межами СССР, себ-то й поза нього власні родини. Одна з ливий образ який' вимагав 
межами большевицького те-(таких осторог коштувала мені пера Дайте Аліері чи пензля 
рору, мав я нагоду Перекопа- перенесення до Царгороду. майстра „останнього Суду". 
тися у Відні, в Празі у Львові Моя нагорода за саме лише Ель Греко, і в нім не було для 
— всюди, де агенти Кремля намагання доконати добрий мене нічого незрозумілого чи 
сходилися < українцями, вили- національний чин була надмір- загадкового. Я не є ані мист-
ваючи зручно не лише на їх но великою, бо я стрінув тут цем, ані науковцем, але був рі-
національну сантіментальість, т»бе... ішеннй зробити все, що можу, 
а й на звичайні людські хиби,І — А за що я дістала свою щоб дати українцям і цілому 
а особливо ч е с т и л ю б е тво.'нагороду? Запитала напів-жар-' світу належне зрозуміння Мо-
Лють, біль і сором пекли мене товливо і напів-поважно Мела-скви, що було б найміцнішою 
так, що я не міг часом витри
мати і ризикуючи зрадити се
бе передчасно, остерігав я де
яких з цих нещасливих, що 
зваблеиі московськими обіцяй-'ду твою нам доведеться 
камн переконували себе, що буть ще вибороти, 
вони їдуть до Харкова чи Ки-І — Ти добув свою нагороду 
єва „робити з номінальної у- майже ціною життя, зауважи-
країнської держави справж-;ла Мелася. 

ся, цілуючи юнака. (духовою зброєю проти неї. .. 
— За те, що ти є така, якою ( — Але я не хотів полишати 

ти є, відловів той, коли його посольства, не вирівнявши хоч 
уста звільнились. Та й нагоро- частинно того, що я поповнив 

ма- служачи в нім. Я хотів.опусти
ти його, полошивши пам'ятку 
по собі, і завагався зробити 
це... Кажу це тобі як на спові
ді, Меласю, — казав юнак, 

зблідши і дивлячись просто в 
поширені хвилюванням і ціка
вістю очі дівчини — причи
ною цього вагання була ти, бо 
я знав, що виступаючи проти 
Кремля я мусів би в короткім 
часі опустити Царгород і втра
тити тебе. Мої вагання пере
могла нагода'врятувати кілька 
соток українців, і коли б я не 
використав її, я втратив би не 
лише те, а й самого себе... 

—. Я знаю, ти врятував 
пароплав з українськими вті
качами . Стодоріг оповів це 
батькові, а він мені, перервала 
Мелася його сповідь, тулячись 
пестливо до нього — доля хо
тіла, щоб злучило нас те, що 
загрожувало мені втратити 
тебе. 

Вони замовкли, злучені чут
тям і думками та слідкуючи 
за грою барв ва вечірнім небі, 
зачаровані взаємною близькіс
тю, якої вже ніщо не порушу
вало, їх майбутність видавалась 
їм ясною якце небр, що обіця
ло новий 7 гарний, соняшний 
день. Гртові простувати назу

стріч невідомому, вони не ма
ли ані страху, ані навіть сум
ніву, бо були молоді і міцні та 
чули, що їхнє кохання збіль
шує їх сили. Вони були не са
мі і мали вирушити туди, де 
сонце ховалось за обрієм, ра
зом з іншими, щоб брати 
дальшу участь в спільних зма
ганнях за кращу майбутість 
нації, яка мала бути й їх влас
ною. 

Вони не могли знати, чим за
грожувала і їм та ніч, з наступ-
ленням якої мав податися Мар
ко на сходини з вірними прия
телями й співробітниками в 
гостинній хаті Сабрі Паші. 
Прямуючи до порту в темряві 
вулиць, якої не були в стані 
перебороти надто віддалені 
одна від одної ліхтарні, мав 
Марко докучливе чуття, що за 
ним слідить осібняк, для якого 
темрява була очевидно його 
властивим живлом, бо був він 
в ній незримим. Лає він надто 
поспішав щоб мати час поз
бутися шпіцля засобами, яких 
знав, немало. До того ж він чи-

огидний грубий намул брехні сті західніх великодержав пе
ред червоною • 'Москвою ле
жить коріння відносних успі
хів большевицької пропаганди 
і в ряді країн по Цей бік заліз
ної заслони -1- • передусім в 
Італії та Франції. Після сказа
ного тут нема нічого дивного: 
люди спішать себе асекурувй-
ти, підготуватися до передба
чуваного приходу большеви-
ків. Хід їх міркувань приблиз
но такий. Західні великодержа-
ви роз-у-раз уступають перед 
агресивністю Советів, які роз
перізуються чимраз дужче і ді
ють „нахрапом";1 отже, це свід
чить або про слабість Заходу, 
або про небажання його бо
ротися проти большевизму, 
про заник інстйкту самоохо
рони; і в тім і в другім випад
ку дорога до влади больше* 
викам одчинена;' -

(Докінчення на стор. 3-тів) 

і лицемірства, що ним позна
чені нинішні міжародні і між
державні взаємини. Це й зму
шує говорити про те, що люд
ство зайшло в глухий кут, бо 
навіть утратило в ділянці су
спільно • моральних понять 
спільну мову. Тепер такі еле
ментарні колись поняття як де
мократія, патріотизм, честь і 
зрада, навіть свобода людини 
—розуміють по-різному: інак 
на Заході, а інак на Сході. 

Тож лікування -світу треба 
почати від основ, з того, що 
не шукати компромісу з реч
ником іншої, , ,діялектичної" 
моралі (по суті — нігілістич
ної, протилежної до моралі 

слив на те, що його відвідини 
на протилежнім боці Босфору 
мали б бути останніми, і поміж 
плинами які він укладав собі 
швидко ідучи, проскакувала 
йому весела думка про те, як 
буде розчарований шпіцель, 
що слідкував за ним, коли чо
вен з ним зникне в темряві 

Але Марко забув мудру укра
їнську приповідку, яе кажи 
гоп, поки не перескочив. По
дробиці того, що сталося з 
ним цеї ночі станули пізніше 
в його пам'яті логічними ше
регами, і він ледви міг зрозу
міти, як він був в стані забути 
в такій мірі свою звичайну о-
бережність іт ак сліпо наража
тися на небезпеку. 

.Частина порту, де винайма-
лося перевозові човни, була о-
світлена не багато -краще ву
лиць, отже він не міг бачити, 
чи не тримався шпіцель біля 
нього, заховавшись за якимось 
кутком портових магазинів; не 
звернув він уваги й на те, що 
весляр наблизився до нього з 
поспіхом і услужністю досить 

незвичайними для турків, які й 
служачи заховують звичайно 
свою природну тідність. В під
свідомості Марка промайнуло 
й зникло враження, що він вже 
бачив десь і ксугась це облич
чя з гострими* \ неспокійними 
очима, ледви відокремленими 
гострим носом.'освітлене на 
хвилину червонавим промін
ням лихтаря. Лише пізніше він 
пригадав собі, що/це був один 
З тих двох фанаріотів, яких 
він' бачив при столі Доброт
ного в каварні.Він був надто 
занятнй власними думками, 
коли човен віддалявся, похи
туючись на хвилях видних ли
ше там, де до їх-Чорної рухо
мої поверхні сягали ще блис
кучі пасма вогнів на березі 
• ' (jEU-льше буде). 

гШШИРЯВТВ + . с в о § р д г . 
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З УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

;НЮЙОРСЬКІЙ СЦЕНІ 
вихована в Америці,' це артист
ка великого талану, прекрас
ної появи да великих можли
востей. Нею могла б пишатися 
кожна, навіть найбільше ви
баглива сцена. 

Люба Ковальська - Терпак в 

Українська. Драматична Гру
па в Ню ійорку виставила в 
неділю, 14. листопанда, у вели
кій залі Скул .рф Фешин Ди
зайн при 24, вулиці/драму Іва
на Тобілевичд: „Безталанна". 
Цим разом, „безталанній" рі
шучо і під „кожним оглядом 
поталанило. Успіх цеї імпрези 
може мати велике, якщо не рі-
шальне значення для дальшо
го розвитку українського теат
ру в митроНо^ї Ню йорку і 
тому вона заслуговує на окре
му увагу. ” *, 

Насамперед. щодо самої ви
стави, яку серед чималих труд
нощів, зневіри і пересудів за
галу приготовано з великою 
дбайливістю, великим' трудом 
і впертістю та; відданістю ар
тистів. Виставити цю п'єсу в 
безпосередньому с у с і д с т в і 
Бродвею і #здобути собі за
гальне признання різноманіт
ної публики.-^ це неаби яке 
досягнення. 

В поодиноких ролях цеї дра
ми виступил,и:„Степанія Тураш 
— Софія; Люба Ковальська- |Р о л і модниці Варки була під 
Терпак — Варка; Катря Гупа- кожним оглядом на висоті, 
ло — Ганна..Дальші жіночі ро- ВпРавді, деякі рухи могли ви-
лі було обсаджені: Олена Іва- гляДатн дещо занадто „рафі-
сенко,— Явдоха і Ляриса Кук- н о в а д і " в характері сільської 
рицька — Параска. В, головних Д і в ч и н и . а л е В0"И тільки пот-
чоловічих ролях йиступали:і верджували, що такс „зілляч-
Іван Колосів-— Гнат; Павло1ко" завжди однокове, у вечір-
Слободян —'Іван, а в дальших'ній СУКНІ великоміської дами і 
ролях: Михайла Терпак — Де- в с в и т і сільської дівчини, та 
м'ян; Іван Різндк — Омелько;!завжди 3 однаковим успіхом 
Василь Цюпа;гт-Степан; Янов- " о * 6 ..нашому братові" голо-

Степанія Тураш 

та виступив новик в Америці,'ший*успіх буде &т нього тіль-
але артист зі стажем в Укра 
ні і опісля на еміграції в Ев-

Катря Гупало 

ський і М. Дикий — старости. 
Крім того, виступав гурт дів
чат і хлопців я танцювальної 
групи ,,Україна" під керівниц
твом Володимира Бакада. Му
зичним керівником була Сте 

ву „замакітрити". Люба Тер
пак в обставинах могла б о-
правдано назвати себе профе
сійною аристкою і цю назву 
вона повністю виправдала б, 
як своїм артистичним талан-

фанія Ригель^ £алет пригото- т о м т а к ' ентузіязмом до 
вив Віктор Стенгель. костюми сиеІ,и. 
і характернзацуо <— Федір Катря Гукало в ролі недоб 

•V 

Бражник, "О^енарио ^ Стівенс^ рої і лайливої сйа^н Ганни за-
Кай Валденс/іобсгановка сцени служено збирала найбільше о-
та пропаганда—Меланія Мі-'плесків. До її гри навряд чи 
лянович. Режисером і загаль- можна було щонебудь додати 
ним керівником, був Іван Коло
сів. 

або відняти. В ній п-ні Гупало-
ва, одна з найстарших, най-

В грі на перше місце виби- б і л ь ш заслужених і найвидат-
валася без-„сумніву жіноча ніших представниць українсь-
трійка: Тураш,. Гупалова і Тер- ^ ” с^еии в Америці, черговий 
пак. їх г р а - А знаменита V раз розгорнула в повній ширн-
під кожним оглядом виявляла 
непересічний,. • вроджений ар
тистичний талант, як і дбайли
ву підготовку. та знання сце
ни. Степанія Тураш, професійна 
артистка американських сцен, 
зачала свою, артистичну каріє-
ру ще малою-,дівчинкою і за
чала її на українській сцені, на 
яку тепер знову повернулася 
вже справжньою зіркою. Роля 
безталанної. Софії аж ніяк не 
давала її вс,іх можливостей 
проявити вповні її артистич
ний тамант,..-головно її пре
красний сопрановий голос та 
велику співочу, культуру — во
на ж сама оперна співачка, —-
хоча й давала широку скалю 
нелегких періодів від зако
ханої дівчвни_ до щасливої 
жінки, понерірюваної невістки 
та вкінці справді Цілком без
таланної. Всі ці_можливості ар
тистка повністю використала, 
створюючи кдясичний тип без
таланної, над кінцевою долею ки: Тураш, Гупало і Терпак, 
якої велика-частина приявного виправдували 6 існування по-
на залі жіноцтва вмивалася 'стійної української сцени в Ню 
щирими і .гіркими сльозами.'ійорку. 
Степанія Тураш, народжена і' В головній чоловічій ролі Гна-

Люба Терпак 

ні свій артистичний талант. 
Кожний її рух, кожне її слово 
були завершеним артизмом, 
створюючи ілюзію повної! при-
родности. Вже ці три артист-

ропі, Іван Колосів. Він був теж 
,душею" цілої виставки, як її 
режісер і керівник. З цим но
вим здобутком української 
сцени в Америці наш загал мав 
вже можність в загальному по
знайомитись з інформацій в 
пресі. В „Безталанній" він 
практично задебютував як ар
тист і як режісер, в одному і 
другому випадку щасливо, про 
що свідчить загальний успіх 
вистави. Як артист — він цим 
разом і в цій ролі, можливо, 
Ще не мав можности вповні 
„показатися", хоча його гра 
була замітка. Але на найкращу 
оцінку він заслуговує як режі
сер; що потрапив „витягнути" 
з артистів і п'єси так бага
то доброго, його досвідчену 
режисерську руку спостеріга
лося в кожному рухові і в 
кожній сцені. Повне опану
вання роль артистами, чис
та українська мова і вимова — 
це теж його велика заслуга. 
Він вніс в трупу новий енту-
зіязм і Велике знання діла, що 
рівночасно з його місцевою 
практикою та здобуттям необ
хідного досвіду на новому те-
рені під кожним оглядом мо
жуть дати найкращі висліди. 
Можливості праці і прогресу 
під цими оглядами не мають 
своїх обмежень. З дебютом з 
„Безталанною" Колосову мож
на заслужено погратулювати. 
Хочеться вірити, що цей пер-

ки початком і заохотою до 
дальшої наполегливої праці. 

Другу головну чоловічу ро» 
лю старого Івана прекрасно ві
діграв Павло Слободян. Справ
ді, навряд чи можна висловити 
завелике п р и з на н н я цему 
скромному, тихому учасникові 
майже всіх українських імпрез 
в Ню Йорку. Він є скрізь, в 
хорах і драматичних групах, 
між молоддю і старшими, де 
тільки його потребують, він 
завжди з тою самою енергією, 

Іван Колосів 

ми 

запалом, знанням і великим 
артистичним талантом, а при 
цьому скромно і незамітно 
долучуеться та дає свій най
кращий вклад в загальний у-
спіх, його гра в ролі Івана в 
„Безталанній" належала до 
найкращих., 

Олена Івасенко і:Ляриса Кук-
рицька в дальших жіночих 
ролях та Михайло Терпак, Іван 
Різник, Василь Цюпа, Японсь
кий і Михайло Дикий в даль
ших чоловічих ролях знамени
то доповнювали гру головних 
акторів, прнчинюючнсь до за
гального успіху п'єси. 

Не можна окремо не відмі
тити — головно з огляду на 
подібні дотеперішні виступи 
— -внвчеиияі і засвоєння тексту 

драми поодинокими артиста
ми, що було одною а головних 
передумов доброї гри. 

Танцювальна Група під ке
рівництвом Володимира Бака
да була дуже добра, подібно 
як і гуртові виступи та хори. 
Жалко тільки, що тих виступів 
було так мало. Музичне тло 
для всего творила на форте-
піяні Стефанія Ригель. Федір 
Бражник в галузі костюмів та 
характеризації ві свого боку 
причинився багато до загаль
ного успіху. 

Звичайно, недільної вистави 
„Безталанної" ще далеко не 
можна б вважати завершенням 
всіх можливостей української 
сцени в Ню Йорку і з того 
здають собі справу найкраще 
самі, артисти. Але ця виставка 
без сумніву відкриває ці даль
ші можливості та переломлює 
таки грубі „ледн" під цим ог
лядом. 

Деякі застереження можна 
було почути і можна б висло 
вити щодо підбору самої дра
ми, та це вже друга тема. 

Натомісць, не можна не ви
словити признання нюйорській 
публиці, що в цей гарний осін
ній вечір в КІЛЬКОСТІ около 
1,000 осіб майже заповнила 
велинку залю. Як можна було 
зорієнтуватися з розмов — на
вряд чи були такі, які не вий
шли б вдоволені. 

Все разом зводиться до од
ного: найвищий час, щоби 
укранїці в цій великій митро
полії мали свою власну і по
стійну сцену. Це повинно ста
ти амбіцією і ціллю тих, що 
сцену вважають своїм домом і 
своїм „хлібом насущним", та 
яким лежить на серці розвиток 
вільної української культури 
на цій вільній американській 
землі. 

•W 
ї:,іа 

Звідки і т треба лікуватиІсвіт? 
(Докінчеиня зі стор. 2-гої). 

державі, і водночас толерува 
ти люту неволю деінде. Світ 

Розклад і нищення мораль
них основ суспільства й витво
рення в сотнях мільйонів люд- тепер став занадто тісний, 
ности психології рабів, поруч щоб у нім могли мирно існу 
з формуванням „звільнених" вати поруч свободолюбні де 
від усього людського загонів мократичні і невільницькі дик 

УВАГА! Д П Т М і ГЕМТРЕМК, Ш„ ТИ ВДЗОР, ОНТ.! 
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На цг збори повинні прйти урядники й члени зга
даних тут відділів. Запрошується теж і нс-членів. У важ
них справах У. Н. Союзу промовлятимуть ред.. „Свобо
ди" д-р Л.. Мишуга й організатор У. Н. Союзу Д. БІ-
лецький. ^ 

опричників ХХ-го віку — ен-
каведистів, — ось що несе з 
собою большевизм. Ми ще мо
жемо зрозуміти часті хитання 
політики Заходу щодо боль-
шевиків у 1920-25 pp. Але збе
рігати позу Пілата після стра
шного експерименту колекти
візації, штучного голоду 1933 
року, жахливої масакри міль-
йонових „ворогів народу" — 
1936-37 pp. і потворного режи
му концтаборів на Півночі та 
Сибіру — Захід міг хіба за 
найгрубішого егоізму і тупої 
байдужности до л ю д с ь к и х 
страждань. Це власне і є та 
глибока кріза світу західньої 
культури, що так нині триво
жить усе передове людство. 

У зв|язку з вище сказаним 
хочемо окремо спинитися на 
проблемі миру і свободи. Так 
вже повелося, що мир і свобо
ду розуміють як щось спорід
нене і взаемообумовлене. Якась 
частка рації в цім безумовно 
є. — особливо коли дивитися 
як то кажуть в корінь речей. 
Але в практичній політиці ду
же часто боротьба за мир будь-
якою ціною веде до стверджен
ня неволі сотень мільйонів 
людей. Таким є, наприклад 
прагнення західніх велнкодер-
жав конче порозумітися і збе
регти мирні взаємини з боль-
шевиками. 

Не за мир будь-якою ціною 
тепер треба боротися, а за зни
щення терору і неволі, за сво
боду людини і народів скрізь 
— по цей і по той бік залізної 
заслони. Тільки борячись 
скрізь і завжди за свободу, ми 
тим самим боротимемось по-
справжньому і за мир. Не мож 
на бути ви знавцем і прихидь 
ЇШКОМ свободи Ві себе, в своїй 

таторські режими. А вже абсо
лютним безгрунтям і наївністю 
є намагання наладнати між 
першими і другими стале спів
робітництво, мріяти про ство
рення понаддержавного єди
ного центру, що регулював би 
всесвітні господарсько - полі
тичні проблеми людства під 
кутом зору матеріяльио-техніч-
ного і духового прогресу. 

Юрій Кошельняк. 
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НА ПРЕСОВИЙ ФОНД 
„ С В О Б О Д И " 

Жертва, надіслані на цю ціль, яп теж ообро-
вільну доплату до передтиюти „Свободи", потвер
джуємо » водяною проголошенням а цій рубриці. 

* W I I » H I I I ^ H H W W W . M M W W t t . 

Ліста: ч. 19. Жеотвві 

відділ' .Жерши 193 Sunloy Brudny _ 3.00 
204 Іван Ґургулв . •„ 4.00 
204 В. НоваковськнА 3.00 
204 І. Хміль 2.00 
208 МоАсея Копернкж 2.03 

. . . . . 3.00 

Ukrainian Athletic Ам'а СЬог-
потопкм, SHcb. Inc. __.$ 5,00 

М. ваШма _ _ 5.00 
Данило Яворськнй Щ 221 Меж feptutkay* 
Теодор Корони, передні. . . . v - 2.00J 221 Т. Курко _ &00 
Андрій МагоаськиЙ 2.00і 221 Peter Didyk 2Л0 
Фндип Демкович 2.00! 247 Микоаай Ґец 2.00 
Mrt. О. Тегеїсдик 240! 262 Даний Геряк . „ _ ЗЛО 
Павло Ганчаркк Ш\ 266 laawnkhy С у р 2.00 

1 ДМИ?рО ФереИЦ 2Л0; 267 Yaro»h Tymko _ . . Z00 
13 Wuyl Wowchuk 2.00 
22.LillUn MiU.hko 2.00 
23 John Womitk 2.00 
26 Петро тМнщишнн 4.00 
38 Яким Єноляк - - Z00 
42 John M. U U t ZOO 
44 Олекса Задубера ZOO 
45 John Wawrykiw ZOO 
45 Ілія Затонськнй ZOO 
66 Лосиф Солецькнй Z00 
57 M*ry Ztdra 8Лв 
67 Кирило Варениця Z06 
67 Дмитро Домареїшсий . . . ZOO 
68 Петро Парницькнй І син 

Иосиф 5.00 
70 Harry Раякв Z00 
78 Рамі Nakopbakij ZOO 
76 Michael Coral ZOO 
78 Evdokia Maxur ZOO 
81 Андрій Корчинський ZOO 
84 Петро Дудко 4.00 
85 Онуфрій Шарааарко 1 Z00 
66 Петро Ковалик 2.60 

102 Дмитро Підсадний ZOO 
118*ach*«l Sarachman _ 3.00 
123 Theodore Uhlak ZOO 
132 Василь Кочкодан ZOO 
133 Антін Сурма _ . . , 2.06 
140 Василь Терлецький Z00 
148 Gaorge Kowdcxuk Z00 
175 Тярас Матрона ZOO 
178 Мжолай Бешарчик 10J» 
178 Micbael Bochonok 5.00 
183 John Krovricky 2.00 

288 Іван Малнцькнй Z00 
292 Микола Ромапів 3.00 
292 Василь Лишай 2.06 
266 Петро ЗІлінськиЙ ІЛ0 
297 Hnat Shcleitiak ZOO 
360 Jonsph Kutchman 2.00 
305 Миколай Макснмчук ZOO 
310 Василь Сенишин ZOO 
316 Михайло Юрків 3.00 
319 М. Малішевськнй Z00 
325 П. Малнцькнй '. 2.00 
825 П. Слободян _ Z00 
325 М. Костів мол. ZOO 
325 М. Поврознмк ^ 2.00 
338 MUM Saiak Z00 
347 Jacob Radayniak 2.00 
357 Twardy Hnat ZOO 
861 Григорій Гермаи 3.00 
381 Roman Zaduurcsek ZOO 
361 Michael WaaWo ZOO 
361 А. Сітка ZOO 
363 Іван Базів 10.00 
370 Jo»eph Burbela 3.00 
370 John Husar ZOO 
880 EUie Lobay ZOO 
401 Dmytro KnUah 2.00 

СПЛАВЛЕННЯ ПОМИЛОК. 
Миколу Бобечко, $5.00, проголо

шено в відділі 105, в мав бути від. 
10Z 

У відділ 147 проголошеної Іван 
Федорак 6Z00, а мав бути Микола 
Саврук $2.00. 

тисяч було в цій великій сімі наших скитальників.'Д-р Ґалаїї 
А як би так ще всі наші люди'зясував ядерно цю справу, 
складали свій важко заробле- злучивши її з працею ЗУАДКо-
ний гріш до цеї скарбниці? Бо мітету і Переселенчого Осеред-
Скільки то наших людей ще не ка в Филаделфії. 
належать до українських орга^ 
нізацій, яри чіія укр&ЬкьюФ -довідалися -еро --велитенеьні-
гріш-не Йде в українські руки. 
Коли брати за підставу, що в 
Америці є 750,000 українців, то 
який процент з них належить 
до українських організацій, а 
з окрема до У. Н. Союзу? 

Чи багато в У. Н. Союзі е'р'едку в Филаделфії 
членів неукраїнського народу 
А кільки є українців в неукра 
їнських організаціях? 

З слів д-ра Таланам приявні 

завдання, які ЗУАДК мусить 
виконати, якщо наші емігран
ти в Европі мають бути виря-
тувані. При цій нагоді д-р Ґа-
лан запросив відділи УНС до 
співпраці в Переселснчім Осе-

Приявні 
0 обговорили теж можливості 

переселення українського му-

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЯ 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. 
Нові {мігранти на зібранні 

відділів У. Н. Союзу. 
Дня 31 жовтня відбулися у 

Филаделфії Окружні Збори 
Відділів У. Н. Союзу, в яких 
взяли участь представники ба
гатьох відділів, між ними й 
нового, 430 віхіілу, складено
го з нових імігрантів. 

Зборами проводила прези
дія, до якої належали: д-р В. 
Ґалан, пані О. Іігтогрин, Сте
пан Слободян. Багатий поря
док дня й численна участь 
приявних уже на вступі свідчи
ли, про велике заінтересування 
справами Союзу та про споді
вані позитивні висліди нарад. 
По відкритті зборів приступ-
леио до вичерпання програми 
нарад. 

Особливе з а і н т ересування 
викликала приявність пред
ставників нового відділу, скла
деного з нової іміграції. Факт 
повстання цього відділу дово
дить наявно, про повне зрозу; 
міння обезпеченевого питання 
новою іміграцією та довіри до 

жеського хоруї „Ватра" з Евро-
У дальших точках нарад пи, під управою нашого виз-

обговорено відсвяткування віначного мистця проф. Турке-
Филаделфії 55-літної річниці, вича, колишнього диригента 
існування існування У. Н. Co- українського оперного театру 
юзу. Це свято назначено на ве- у Львові. Збори рішили, повес-
сняні місяц; наступного року, ти відповідну працю, щоб пе-
До підготови свята вибрано -реселитн цей хор до Филадел-
діловий комітет. фії, щоб могутня українська 

З нагоди нарад не залишено] пісня залунала в першу чергу 
теж порушити такої важливої,в місті Братньої Любови. 
справи, як переселенча акція] Приявний. 

Читайте українські книжки і газети, бо часто читання 
веде до просвіта, в просвіта — це сила! 

У. Н. Союзу не тільки як до 
обезпеченевої організації, але 
теж як до великої скарбниці 
українського надбання. Збори 
з одушевленняи тірнйняли* пі 
перші кроки ново? іміграції, а 
представники нового відділу 
заявили, що вони при вступ-
ленні до У. Н. Союзу мали на 
увазі не тільки догідні умови 
самого обезпечення, але теж і 
інші добродійства, харитатив-
ного значення. Нові імігранти 
ствердили, що вони цінять У. 
Н. Союз теж і з загального у-
країнської площини, тому, що 
він, крім свого основного зав
дання сповняє теж велику ор
ганізаційну ролю в українсько
му житті на американській зем
лі. У. Н. Союз підніс високо 
наш прапор ' в Новому Світі, 
тому нові імігранти вважали 
за свій моральний обовязок і 
за честь для себе стати члена
ми цеї великої української сі-
мї. Кожний українець, як вони 
казали, повинен бути гордим з 
такої великої інституції і тим 
самим уважати за свій обовя
зок найтися в її/рядах. Таке 
зрозуміння справи хай буде 
частиною нашого вкладу у цю 
народню скарбницю та доро
говказом для нових імігрантів 
до У. Н. Союзу від хвилини, 
коли вони приїздять до ню-
йорської пристані. Мн віримо, 
що нова іміграція піде за цим 
дороговказом.* 

У дальшому ході нарад об
говорено широко організацію 
кампанії У. Н. Союзу, при чо
му стверджено, що багато від
ділів перевищили з накладом 
свої норми і дійшли до дуже 
гарних вислідів. Правда, є теж 
і менше діяльні відділи, які не 
повністю внвязалися з свого 
завдання,̂  одначе вони висло
вили своє бажання не остава
тися по заді і надробити втра
чене при додатковій кампанії. 

Остання кампанія доводить, 
що серед українських мас 
слідне щозаз більше зрозумін
ня праці У. Н. Союзу і що 
тільки в єдності сила, бо сімя 
У. Н. Союзу зросла до 50,000 
членів тому, що всі члени по
магали при організуванні но
вих. Тут мимохіть насувається 
думка, яка була б наша сила, 
якщо б Союз мав не 50,000 t 
членів, а сто—двісті й більше ІшщіШШШШІ]іШШШШіШІШіиШІ!І1И1ІШиіШПііиіІ!ІІІІІІШШІиІІШи? 

' УВАГА! ЙОНГШВН, О„ І ОКОЛИЦЯ! • УВАГА! 
ЗЛУЧЕНІ ТОВАРИТСВА ПРИ ГР.-КАТОЛ."ЦЕРКВІ 

З ГРОМАДОЮ 
: :: : відсвяткують : : : — : 

ТРИДЦЯТІ РОКОВИНИ ЛИСТОПАДОВОГО СВЯТА 

Ш* КОНЦЕРТОМ гш 
В ЛЕДІЛЮ, 21 ЛИСТОПАДА (NOVEMBER 2 1 , 1 9 4 8 ) 

в годині 6. вечором 
В ЦЕРКОВНІЙ САЛІ, 526 W. RAYEN AVE. 

Вссч. о. Олекгів відправить Панахиду за полягдих героїв, а 
відтак зараз Концерт, в котрім бере участь хор Бонн, і деклямацГі 
під проводом п. А .Когута. Святочний реферат виголосить всеч. 
о. Налмвськня з Ботлср, На., котрий недавно приїхав з краю. Ло 
аиериканськн буде говорити наш молодий адвокат П. Ґулич. 

Просимо всіх українців прийти на це Снато і віддати честь тим 
героям, котрі віддали саде життя за Україну. 

Комітет Злучених Товариств. 

[!шшшшпі!іиішиіішиііііізіГіііішшшіішиттііитніпіннтишіпіиі 

| ВИПРОДАЖ ПОВІСТОК 
1. Вільний Чоловік І Інші оповідання, С. Костів 40 ц. 

| 2. Збірки повісток 10 ц. 
І 3. Людоїди — С. Костів 25 ц. 
і 4. Росія й Україна — Мнхайленко 15 ц. 

5. Оповідання Куліша 16 ц. 
6. Сплачений Довг — ЛепкиЙ 20 ц. 
7. Починок — Лепкий 16 ц. 
в. Навернений Грішник 20 ц. 

Разом за ціну $1.00 
1 -Замовлення слати на адресу: ? jjj <Г 

й 8 V О В О D А" 
S И 4 І ORAMD STREET, JERSEY CITY З, N. J. 

. •-. т : ' ":": 



ЗІ ЖЕРТВ, НАДІСЛАНИХ ДО ЗЛ. У. А. Д. КОМІТЕТУ. 
(ЗА МІСЯЦЬ ВЕРЕСЕНЬ 1948). 

Филаделфія, Па.: Ілько Савчин Лінден, Н. Дж.: Іван Ошуст $5. 
$10; Марія Вацю $5; збірка Дітройт, Міш.: Н. Захарчук $5; 
після доповіді п. Смука переве-ІЮкраініен Вор Реліф $23.71. 
дена через п. О. Штоґрин $37; | Гамтрамк,, Міш.: Андрій Патра 
Якоб Шварц $5; Іван Приплеч $5. 
$5; збірка після реферату І Монт Клеменс, Міш.: Василь 
проф. Безручка,' яку перевів п.ІШаАанда $10. 
Стефанів $25. І Янгставн, Огайо: Збірка з ве-
Джонстон, Па.: П-ство Сушак'сілля п. Мирослава Кучмак і І 
$10. j п. Катерний Сенчишин $20. 
Лундіс Лейн, Па.: Михайло; Клівленд, Огайо: Андрій Юзва 
Оленик $4. і$5. 
Ііентлейвілл, Па.: Ннколай Мо-,Кеитон, Огайо: пані Скубяк 
р о з $ 5 . | $20. 
Питсбург, Па.: Марія ВонсІМІнеаполіс, Міїш.: Петро Пай-
Хандога $5. ва $5; Ннколай Семотюк $10. 
Женетте, Па.: о, Н. Федоро- ФІнІкс, Аріз.: пані Розе Гусок 
внч $10. І $5. 
Денбо , Па.: Іван Мастило $5. |Голіс, Л. Ай.: К. Ґрендус $5. 
Палмертон, Па.: Павло Сеньків Лон Анджелес, Каліф.: Укр. 
$5. І Правосл. Парохія св. Володи-
Честер, Па.-. Теофіль Ухан $10.1 мира збірка на храмовім святі 
Ірі, Па.: Іван Ліхач $10; С т е - р проданих відзнак $4.45. 
фан Малін $5. |Ст. Луїс, Мо.: збірка з 30-літ. 
Ню Иорк, Н. й . : Ліга Україн-1 ювілею Панства Т. Медвідь 
ськоі Молоді, Відділ Метро-]$42.50. 
по.і Ню Йорку, дохід з кон-J форествіл, Конн.: Ллександер 
пергу Шевченка $291. j Калімон $15. 
Ііруклин, Н. И.: С. Цимбала $5. Шікаго, Ілл.: Ліга Американців 
Ііатавія, Н. И.: пані А. ТеканикУкраїнського Роду $240; Анна 
$5. ІГомон $5; Братство Св. Стефа-
Гемстед, Н. й . : Вм. Пашак $10. на, від. 221 УНА $26. Зложили: 
Бронкс, Н. И.: Марія Ленз $5. Стефан Ґенсьоровськнй $8;! 
Нюбург, Н. Й.: Стефан Попта- Михайло Паївловськнй $5; Дми- j 
нюк $5. ітро Максимюк $2.75; по $1:1 
Джамейка, Н. Й.: І. Лака $5. Григорій Прокопенко, Іван Па-j 
Бат, Н. И.: Н. Лоза $5. славський, Михайло Кебіт, Ан-
Форест Гіллс, Н. И.: п. Семків ! т іи Марцінковськнй, Іван Шай-
$20; Михайло Гайворонськнй а да, Василь Гайовнч, Марія Ду-, 
дружиною на фонд „Калини" І бас'; решта дрібними. - п о $ 3 : ( 

$25; членська вкладка $10. — | пані А. Куль, А. Смал, Адам 
Разом $35. іТрофнмовнч; по $2: Н. Зукар,' 
Стейплетон, Н. И.: збірка на пані Боднар, П. Чапля, І. Са-
скнтальців з ,,супрайс парті" воцький, Л. Проневич, А. Ша-

валя, А. Серафін, В. Кубилюк, 

5Т 

ЗБОРИ ш д д д а и . соню 
ДІТРОИТ, МІШ. — Бр. са. О, Нн

колая, від. 175, повідомляє всіх своїх 
ч.чсішць і членів, що місячні збори 
відбудуться в неділю, 21. листопада., 
в годині 1. пополудні, в гали У- Н. 
Дому при Мартін ул. Просимо всіх 
прийти на означений час, бо будуть 
важні справи до рішення. Довгукь 
чих членів просимо внрівнати свої 
залегдостн цего місяця. — В. Бра
тусь, предс; В. Білінськкя, кас; В. 
Бартош, секр. v * 

ШІКАҐО, ІЛЛ — Збори Бр. св, О. 
Ннколая, від. 106, відбудуться в не
ділю, 21. листопада, в годині 12. апо-
лудне в домі відділів УНС. 843 Н. 
Вестерн Еае. Просимо членів і чле-
ниць прийти на збори. Довгуючі чле
ни, коли не являться вирішити СВІЙ 
довг. мусять бути суспендовані Це 
є остання пркгадка уряду. Члени, 
що платять піврічно, або річно ма
ють памятати самі "дату плачений. — 
За уряд: FI. КоцовськнЙ, предс; М. 
Ііопіль, кас; Г. Дацьків. секр. 

ВІЛКС-БЕРІ, ПА. — .іисячні збори 
Бр. св. О. Ннколая, від. 99, відбу
дуться в неділю, 21. листопада, за
раз по Сі. БавДй, в гали парохі-
яльиій. Просимо всіх членів 'прийти 
на ці збори і-заплатити свої місячні 
вкладки. -*• Уряд. 

ПЕРШИЙ ЗІ СУСІДІВ З ПОБАЖАННЯМИ.—Зправа це 
Волтер Гоммел, років 2, найближчий сусід президента 
Трумана в Індепенденс, Мізурі. Він прибув перший зі 
сусідами зложити президентові Труманбві гратуляції 
з нагоди вибору президентом країни на найближчі 
чотири роки. 

З ЖИТТЯ ГРОМАД 
І ОРГАНІЗАЦІЙ 

ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА. 

Українські студенти міста 
Филалелфії. 

п. Михайла Белців $50. 
Стейтен Айленд, Н. И.: Брат
ство Ст. Михайла, від. 211 У. 
Н. С , вкладка $10. 
Бофало, Н. И.: Зложили: 1. Си
дорович $5; Катерина Сидоро
вич $1.54; Ст. Дідур $3.38; В. 
Семків $1.84. — Разом $11.76. 
Нюарк, Н. Дж. : Теодор Дмит
рів $10; ї. Внсочаяський $5. 
Розел, Н. Дж.: Іван Чутл $5. 
Байон, Н. Дж.: Николай Мань-
ків $5. 
Інгліштавн, Н. И.: С. Собечко 
$20. 

ІКНПСЬМІ СТІННІ 

К А Л Е Н Д А Р І 
НА 

1949 
РІК 

• у гарних кольорах 
• Календаріюи друковане 

українською мовою 
• Свята означені читким 

червоним друком 

Ціна ЗО ц. один 
На С. О. D. не висилммо. 

Належитість треб* OOOUBTH 
разом to замовенням. 

і 1 Малий Ісус, ангели гра
ють — 287-14416 

І 1 Ісус добрий пастир — -
367—14389. 

І 1 Свята Родина — 415— 
14170—14144 

( J Матір Божа — 414 
[ j Ангел Хоронитель 
[ | Дім в Альпах 
( ) Матір Божа з малим Ісусои 
[ ) Осінь 
І | Дівчина з букетом 
[ ] Вид фарми 
] ( Олень над водою 
І І Мала дівчина кормить 

Пташка 
| J Серце Ісуса — 14147 
j j Ісус ма Оливніи горі 
І І Різдво — 14143 
І І Хата, навколо цвіти — 

14406 
| | Матір Божа неустанної 

помочі — 14176 
І ] Фарма — 14383 
І І Тайна Вечера — 14122 
( j Діти на прогульці 14404 
І | Chmt the King — 14173 
І j Серце Діви Марії 

141-46 
І І Мала дівчина з псом — 

14408 
[ І Мала дівчина, час стати 

— 14422 
1 І Santa Сімм & ChUdreo 

— 14403 
Замовлення слати ва адресу: 

Є дуже потішаючим явищем, 
що за ініціативою майора 
Михайла Дармограя, д-раї Пав
ла Дубаса, п-ні Стефанії Ката-
май, п. Івана Струка і п. Дмит
ра Пасічника зістали скликані 
перші сходини] студенток і сту
дентів всіх каледжгв і універ
ситетів м. Филаделфії. 

Голова Українського Клюбу, 
майор Дармограй, привитав 
щирими словами присутних 
студентів, заозрочуючи їх д о 
з о р г а візування студентської 
секції І д о • о'світно-культурної 
праці. Д-р Пало Дубас дав 
короткий реферат про вагу 
студентських організацій та 
подав порядок нарад, який о-

А. Пшеничин, Н. Ланенський, 
Т. Коляр, М. Люлька, П. Мол-
давець, Е. Стахів, пані Г. .Іва-
шер, Н. Панчук, Т. Кравців, 
Марія Цапко, пані А. Куль, То
ни Медзяк, Теся Горох, Марія 
Турко, Стефан .Жигайло, Анна 
Косач, 4ван Г,аргай, В. Березов-
ськнй, Т.'. Сембрат, Я. Ф. Д о б -
рянськнй, Мислівчук, Стефе 
Гадай, Арнольд Зілінський, А. 
Бурлак, Василь Яремчук, Ми
хайло Люлька, Л. Брелус; по 
$1: В. Цебак, Д. Ушак, І. Гав-
ловський, М. Драб, Г." Скочи-
ляс, пані С. Католя. І. Гавтіов- Л Ю К ( и . Стефанов, Зєлін 
ський,М. Юрків, В. Димбрович, к а , Шип\ля, П. Мороз, І 
Марія Медзяк, С. Погрибеник,І д З Я д з і в , С. Магомета, Н. Гор-
Т. Королишин, Н. Петришин, д я н с ь к и й г Зварич, І. Попо-
С. Тимець, Марія Бродік, І.! в и ч , Сидор, І. Бендик, І. Те-
Шрамко, Анна Кречковська, П.і Т Ю К ] п заплітний, о. Бара-
Молдавец, І. Ватуха, 1. Ш к в а - | н е ц ь к и й м В и к о jp, м . Заяць, 
рок, І. Шегда, 1. Британ, М. О- і Вихованок, М. Горбовнй, І. 
лійник, В. Соколовський, А. Б л і х > А . В олос , П. Седло, Під-
Тимець, І. Люзнак,. Г. Б о й к о , | г о р е ц ь к и й ) , Пециляк, Мих. 
И. Дудар, І. Кухарський, Н . | Р І С К 0 j Комінко, пані І. Сав-
Бузяк, Ольга Клюханович, С. ч н н j Романків, Н. Савечка, 
Михайлонка, Христина Грини- Б Гулька, Р. Заруцька-Тарас, 
шин, Люся Долоґунін, Марія д . Савчук, М. Гукалюк, А. Ку-

добрено. Потім приступлено 
до дискусії над кожною точ
кою. У висліді нарад україн
ські студенти вибрали тимча
сову управу студентської сек
ції. В склад тої управи увій
шли и. Василь Слободян як го
лова, п-Іїна Марія Кравс яко 
секретарка. 

Дальшими нарадами прово
див тимчасовий голова управи 
п. Василь Слободян. 

Зібрані студентки і студенти 
виказали велике заінтересуван-
ня справою зорганізування 
студентської секції, яка на бу
дуче мала би обіймати всіб 
студентську молодь міста Фи
ладелфії. 

Справу правильника зібран
ня , відложи.70 д о наступних 
сходин, які ] маються відбути 
д н я ї ' д . листопада в год.~8-міЙ 
вечером, 847 Н. Френкл'йн вул. 

Велике число присутних про
фесорів університету, адвока
тів, студенток і студентів, їх 
жива та поважна дискусія над 
справою зорганізування сту
дентської секції дає повну за-

ІДОСМЕРІІІЗГІШ] 

Репокіз, М. Грелла, І. Роман-

M8VOBODA" 
P. О. BOX 344 

JERSEY CITY 3, N. J. 

чук, M. Бури, Ярослав Чорно- Туркевич 
маз, І. Струз, В. Гнаш, Дай 
Христін, В. Кнігиницький, С. 
Шкроба, М. Катуля, Н. Штинь, 
Текля Стахович, Н. Н., В. Бур-
тик, В. Сусля, Н. Дичкевич, А. 
Трусяк, Р. Карпович, А. Со-
ломчак, Укр. Ком. Бібрка, Ю. 
Крайківський, Нановський, И. 
Брелюс, лані М. Дуран, С. 
Скродоля, М. Бури, П. Маго
мета, І. Люзнак, о. А. Кість, В. 
Гнат, пані А. Волд, R Шереме-
та, Є. Журнтовськин, й . Кан-
туляк, И Фичок, В. Корне-

лич, А. Гріцка, С. Михно. Ю. 

Дня 17. жовтня 1948 р. помер 
ОЛЕКСА СУС, 

член Тов. Січи, від. 136 У. Н. Со
юзу в Карнегі, Па. 

Покійний походив зі села Ти
сова, пов. Перемишль, Галичина. 
Полишив у смутку жену Анесте
зію і дві дочки: Анну і Катерину. 

Похорон відбувся 20. жовтня з 
похоронного заведення до церкви 
в Мікіз Ракс, Па., 1 на мсітецькнй 
цвинтар в Карнегі, Па. — Т. И. П.І 

' В. Копко, секр. 

Кожний, хто бажає, щоби прислане ним оголошен
ня пошукувань родини і знайомих різних скитальннків 
було поміщене у „Свободі" безплатно, хай вишле таке 
оголошення впрост до 

UNITED UKRAINIAN AMERICAN RELIEF COMMITTEE, 
P. O. BOX 1661, PHILADELPHIA 5, PA. 

Хто бажає, щоби прислане ним оголошення було 
поміщене* раз або більше разів, окремо, як платне, то 
хай разом з оголошенням пришле гроші. Одноразове 
оголошення, розміру 1 цаль в одній кодюині кош
тує $1.00. 

Ajut. „Свободи". 

НЮ ПОРК, Н. И. — Місячні збори 
Тов. Зоря, від/ 69. відбудуться в 
суботу, 20. листопада, в 8. год. вве-
чір, в церковній гали. 28. Іст 7. ул. 
Просимо всіх членів прийти на збо
ри. — М. Лнктей, секр. . 

СТЕМФОРД, КОНН. — Місячні 
збори Бр. се. Арх. Мнхаїла, від. 350, 
відбудуться в неділю, 21.' листопа
да, в годині 2. пополудні, в церков
ній гали на Грінвіч Ев. Просимо 
членів і члемнць, місцевих і поза-
місцевих, прийто точно на час, бо є 
важні справи до полагодження. Рів-
нож пригадуємо всім членам, щоби 
прийшли до церкви і взяли участь 
у Шнахнді за помершнх членів і 
членнць зараз по Сл. Божій. — В. 
Карий, предс.; В. Блашук, кас; 1. 
Мнхайлишни, секр. 

ПАСЕИК, Н. ДЖ. — Подаємо до 
відома членам і членицям Тов. ім. 
Тараса Шевченка, від. 42, що місяч
ні збори відбудуться "в суботу, 20. 
листопада, в льокалн У. Н. Дому, 
237 Говл Еве., в годині. 7. ввечір 
точно. Просимо членів і членнць 
прийти на означену годину та за
мовити гарний книжковий ювилеЯ-
ний календар на 1949 рік. Хто не 
замовить будь пізніше, жалувати. — 
За уряд; М. Припхай, рек. секр. 

З 

ФИЛАДЕЛФІЯ. Т*С^4- Тов. їм. Іва-
на Франка, від. 83v повідомляє своїх 
членів, що місячну*б.орн відбудуть
ся в наділю, 21. листопада, в год. 
1. попаїудні, в д*»гі-Тов. Горожаа, 
847 Н. ФренклніС *й. 'Просном чле.-
иів прийти на ці здбрн і внрівнати 
свої вкладки, бо””мфо місяця кін
читься наш фіскалений рік. — С. 
Чорномаз, секр. • , * » ' 

НЮ ИОРК Н. VL — Toe. Запо
розька Січ, аід. Н7.' цовідомляе всіж 
своїх членів і членнць, що.місячні 
збори відбудуться й -суботу, 20. ли
стопада, в чодині >8. • ввечір, в цер
ковній салі св. Юрія,-28 ст.7. вуя. 
Просимо всіх чавіте прийти на час 
бо буде велика . несподіванка. — 
Уряд. Z*' . 

НЮ ИОРК, Н. f t ~ Повідомляє
мо, що збори Toe,* Дністер, від. 361, 
відбудуться в суботу. 20. листопада, 
в год. 8. ввечір, в Домівці 33 Іст 7. 
вул. Просимо членів, f членнць прий
ти на збори і внркцигги зеглі склад
ки. — За уряд: «*"Павлів, предс.; 
Н. Леакоанч, каїц*-ТД. Кучма, фін. 
секр.; С Левко, рек-секр. 

АЛЕНТАВН, ПА. — Бр. св. Арх. 
Мнхаїла, від. 147, повідомляє всіх 
своїх членів, що місячні збори від
будуться в неділю, 21. листопада,-в 
гали парохіяльнія, 803 Фронт уд, 'в Членські""вкладкіГ буде збирати ка 

БРОНКС Н. И. — 3 причин* що 
в суботу, 20. листопада, галя є зай
нята, збори Тов. Любов, від. 298, 
відбудуться в неділю, 21. листопада, 
в год. 11:45, по Сл. Божій, в цер
ковній галі, 1745 Вашингтон Еве. 

годині 2. пополудні. Просимо членів 
прнйті'_на означений час і сповнити 
свої членські обовязки. Пригадуємо 
членам, що хто іще не зложив на 
пресовий фонд Свободи, як,,також 
не замовив календаря ювндейного 
на 1949 рік, хай зробить це на цих 
зборах. — За уряд: в. Ракочнй, пр.; 
І. Рудакевич, кас; І. Федорах, секр. 

ВУНСАКЕТ, Р. АИ. — Місячні збо 
ри Тов. Запорозька Січ, аід. 206, від
будуться в суботу. 20. листопада, в 
парафіяльній галі, 74 Геррнс Еве., в 
годині 7. ввечір. Даємо до відома 
всім членам, шо рішена на минулих 
квартальних зборах було, що кож
ний член є обовязацнй бути на збо
рах не менше, як чотири рази в рік 
і платити свої вкладки на зборах*. 
На поминаємо довжин х членів, щоб 
вирівняли свої доги; бо вже збли
жається кінець року. — В. Кушнір, 
предс; І. Кокольський, секр. 

— | » 
НЮ ГЕИВЕН,-КОНН. — Тов. Лю-

бон, від.- 370. повідомляє членів і 
членнць, що місячні збори відбу
дуться в неділю, 21.- листопада, в 
церковній гади, 127 Парк ул., зараз 
по Сл. Божій. Просимо всіх;- членів 
прийти на ці збори на час і. прине̂  
стн свої тікетн на несподіванку. На 
цих зборах будемо вписувати нових 
членів до Союзу, тому просимо при
вести своїх знайомих і вписати в 
члени. Не забудьте, що Союз видав 
свій історичний календар на 1949 
рік. Просимо вислати замовлення на 

сіер Тов. і. Гупало. — В. Морозо-
вич, сеір. 

АСТОРІЯ, Л. АЯ. — Місячні збо
ри Бр. св. О. Ннколая, від. 5, відбу
дуться в суботу, 20. листопада, в 
годині 7:30 ввечір, в гали У. Д. F, 
Клюбу. 31-14 — 30 Еве. Просимо 
всіх своїх членів і членнць прийти 
на збори, бо є деякі справи до по
лагодження. Просимо довгуючих чле: 
нів внрівнати свої залегдостн. Про: 

симо всіх українців, котрі ще ие є 
членами У. Н. Союзу, прийти і впи
сатися в члени. — За уряд: М. Ґа-
лан, предс; Г. Васнлнк, кас; П. 
Баринч, секр. 

ШІКАҐО, ІЛЛ. — Місячні збори 
Тов. ім. Тараса Шевченка, від. 262, 
відбудуться в неділю, 21. листопа
да, в годині 12. аполудне, в салі 
при 2250 М. Кортез ул. Просимо всіх 
довгуючнх прийти на ці збори і ви 
рівнати свої залегдостн. — Д. Ко 
гут, секр. 

f 
РАЧЕСТЕР, Н. Я. — Місячні збо

ри Бр. св. Лосафата( від. 217, від 
будуть ся а неділю, 21. листопада, в 
гали плрохіяльній, 303 Гудсон ул., 
в, годині 2. пополудні точно. При-
явність місцевих і позамкцевих чле
нів і членнць є конечна, бо є дуже 
важні справи до вирішення: 1. слра 
ва відсаяткування 40-річного ювн-
лею задоження Бр. в день 27. листо
пада. 2. справа, щоб' всі члени і 

час - За уряд: П: Воляинк. предс; [ } # S H t miUin^b - *tp**[ та Б р -

В. Колесняк, кас; Р. Тодубовнч", фін. 
секр.; К-.Мар)тцак, рек. секр. 

; • ' "_'/" і 'м.»'.м .*.:•.,•. ".І,Щ 

поруку, що розпочате'діло у? 
країнські студенти м. Фнладил-
фії докінчуть та попровадять 
для добра самих себе, Амери
ки і України. 

Присутннй. 

с ашгяйз 
ПРАЦЯ -

•Мав* 
Потрібно ЖІНКИ.,у віці 35-40. 

зі здоровими очнуа,'до шиття ори 
футрах. Не треба'Досвіду, а треба 
вміти шігти іглоюГ іілатня згідно, з 
умовою. Голоситнсц телефонічно до: 

8РИШа:7-зввв. „ ; 

І! П О Ш У К У В А Н Н Я ] ! 
^ ' '"• •'' * ' • • "'.• ' ' '• Г-

ОЛЕКСАНДРАJ ЗОЛОДИМЙ-
РА ДИЦЬО зі Львова шукає 
тітка Олександра- Кукрицька. 
Вістки прошу одати на адресу: 

487 WEST І7Л' STREET, 
NEW YORK .11, N. Y. 

в день 25. листопада на 
Техсгівіяд ДеЙ, бо пс» Сл. Божій бу
де, знята фотографія членів в «а-
мят* 40-pt4woro ювллею. Зч Номі-
ція кандидатів на уряд на 1949 рік. 
Довгуючнх членів взиваємо впрів 
нати свої залеглостн на цих зборах, 
бо Інакше дубут ьсуспеидовані. При
гадуємо членам, котрі ще не зло
жили жертву на пресовий фонд Сво
боди, хай зложать на цих зборах 
на руки секретаря. — За уряд: П. 
Паснак, предс; Т. Шургот, кас; А. 
Іганів, секр. . 

НА БАЖАННЯ 
б а г а т ь о х п о к у п ц і в 

адміністрації „Свободи" вже мав 
цього року ва продаж 

Нові Різдвяні Картки 
У ФОРМ КНИЖНИКИ В КОВЕРТАХ 

Вона є виготовлені на підставі оригінальних взір- і! 
ців відомого маляра Мироціа. Картки в в шггьох ко- і \ 
льорах з гарними украХнськнмн святочними поба- ] і 
жаннямн. 

Ціна одної'картка 15 центів 
Дванадцять карток за $1.50 

Замовлення просимо слати враз з грішми ви
тинаючи поняжчнй купон. 

Адреса 

ТАРЗАН, ч» 1793. Потапаюче судно. 

ftviti f T t t My afar вміЩіФямІ ' 

Lytwyn&Lytwyn 
UKRAINIAN 

. FUNERAL DjREjtrrORS 
301 SPRINGFIELD AVENU1 

•ямі mywoxsm, n. л. 

OUR Ш ^ с й І ^ Й AVAILABLS 
ANYWHERE lN*;iBW JIRS1X 

Завжди ЩАДІТЬ дещо 
8 вашого обезпечення, 

ДЇИ'удаїжувмо врв4 й< | - л ' лл 
красний ЦІЛИР J І ЦІ І 
ПОХОРОН м -UJ • І J U i ^ 

У вшадку смутку а родягі ишпш 

Ш MORTUARIES, INC. 
Найбільший украіиськнй 

погребовий' заряд чим 
в Америці 

1 KANAI KA1N, Ргм. 
413 STATB* STRUT 

PERTH AMBOY, K і . 
рь>»» РЕ 4 4 Н 8 

• - •*» — 
УКРАЇНСЬКИЙ ІЮГРЕБНИВ* 

MEUZABETH ЛУЖИШ, 
NEWARK N. J. 

РЬов* Blfelow з^тва 
t i l WEST JERSEY STREET 

ELIZABETH, N. J. 
РЬоач EL. 2-Z611 

18 Я В БГШІ 
УКРАЇНСЬКИЙ ПОГРЕБНИХ 

sapawo-f Borpeteei ва flCfl 
aba так raBwdtia'^,.. #'«HI 

ОБСЛУГА НАЙКРАЩА. 


